
  سركوب بيرحمانه دراويش

 

 ! به وسيله نيرو هاي بسيج در شهر بروجرد

  

با جمع  بسيجيان مسجد النبي بروجرد كه در خيابان بحرالعلوم اين شهر قرار دارد ، آبان ماه19 عصر روز شنبه

ه حملواقع شده  كه در كوچه نزديك مسجدگنابادي به حسينيه دراويش  از مزدوران رژيم،آوري تعداد زيادي 

 حمله به . آتش كشيده وسپس با لودر با خاك يكسان نمودند را بهاين محل ،و  با پرتاب كوكتل مولوتف كرده

. آنها  و به دنبال  تحريكات امام جماعت مسجد النبي رخ داد  حسينيه دراويش به دنبال باال گرفتن اذيت و آزار

از طرفين صبح روز بعد ادامه داشت چند صد نفر  4 كه تا ساعت  هاي متعاقب آن درگيرياين حمله ودر جريان 

انهاي ويژه جهت سركوب مردم از قم به بروجردگسيل گشته و همه راه گ به دنبال اين درگيري ي. شدندمجروح 

 نيرو هاي انتظامي هر ،به گفته اهالي. هاي ورودي شهر بوسيله نيرو هاي انتظامي تحت كنترل قرار گرفته است

 روز يكشنبه در مقابل مسجد همچنين.  ه باشد به ظن درويش بودن دستگير مي كنند داشتسبيلكس را كه 

جدا از تعداد زياد مجروحين  . نفر مي داد100مزبور اعالميه اي به ديوار زده شده بود كه خبر از مجروح شدن 

ويداد به دنبال اين ر.  دست نيست اين حادثه تعداد زيادي نيز دستگير شده اند كه از سرنوشت آنها خبري در

 تبعيضات و سركوب  رخ داد بار ديگر از84تخريب حسينيه دراويش گنابادي در شهر قم كه در تاريخ بهمن 

ن جمهوري ا مذهبي پرده برداشته و نشان مي دهد كه سردمداراقليت هايگريهاي استبداد حاكم بر عليه 

مي  خواست و مطالبه بر حق مردم و ناتوان از تحمل هر نداي مخالفي اسالمي ناتوان از پاسخ گوئي به كوچكترين

اين .  نمايندجامعه را از مصائب و مشكالت اصلي منحرفعمومي در  اذهان ،با دامن زدن به مسائل فرعيكوشند 

 براه رژيم كه همه جنايات خود را با توسل به مذهب توجيه مي كند اين بار نيز با حمله به دراويش در بروجرد و

  و سلطه ننگين خود و ادامه چپاولتاامكان بيشتري جهت تداومانداختن جنگ مذهبي در اين جهت مي كوشد 



 تماما بر عليه منافع كه مدافع نظام سرمايه داري وابسته در ايران مي باشد وسلطه اي  .غارت مردم كسب نمايند

 امكان دست كارگران و ستمديدگان  بهآننابودي بدون  سلطه اي كه . ردو مصالح مردم ستمديده ايران قرار دا

  .رسيدن به آزادي وجود نخواهد داشت
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